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Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag mailen vóór 28 februari 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com .

Dienst op zondag 16 februari: zie orde van dienst voor voorganger en muzikaal medewerkenden
Ambtsdragers: Ellen de Feijter en Yvonne Sans
Collectes:
voor hulp aan Kameroen en voor het plaatselijke jeugdwerk van de PGN.
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone die een grillig klimaat heeft.
Lange periodes van extreme droogte maken dat de woestijn zich uitbreidt. Ook zijn er als gevolg van de onrust in
omliggende landen veel vluchtelingen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie
aan een stabiele toekomst. Boeren worden ondersteund om voldoende voedsel te verbouwen via duurzame
landbouw en zij krijgen bijscholing in veeteelt en waterbeheer. Aan de vluchtelingen wordt noodhulp gegeven.
Amnesty International: eerst het goede nieuws dat Nafosat Olloshkurova uit Oezbekistan en vijf activisten in
Guinee zijn vrijgelaten. De moeder van twee jonge kinderen uit zich in haar blog regelmatig kritisch over mensenrechtenschendingen en daarom hadden de Oezbeekse autoriteiten haar opgesloten in een psychiatrische
instelling. Dat doen ze vaker met activisten en journalisten, om hen zo het zwijgen op te leggen. En de vanwege
hun inzet voor democratie gevangenen in Guinee ondervonden dat hun situatie verbeterde door de druk van
internationale organisaties, waaronder Amnesty. Daarom gaan wij door met schrijven, vandaag voor:
– Myanmar: de satirische dichtgroep Peacock Generation voerde vorig jaar tijdens een optreden Thangyat op.
Dat is een traditionele en gerespecteerde kunstvorm waarin poëzie, komedie en muziek samenkomen. De dichters
droegen tijdens hun optreden uniformen en uitten kritiek op het leger. Dit werd gezien als gevaar voor het leger van
Myanmar. De zes dichters werden in april en mei 2019 opgepakt en veroordeeld tot celstraffen van 1½ tot 2½ jaar.
Ze riskeren nog een extra celstraf van 2 jaar voor ‘online laster’ wegens het plaatsen van een video van hun
optreden op Facebook. In de brief vraagt u om de groepsleden onmiddellijk vrij te laten en niet verder te vervolgen.
– Egypte: de veiligheidsdienst pakte de toen 14-jarige scholier Aser Mohamed op 12 januari 2016 op. Agenten
hielden hem 34 dagen vast zonder contact met de buitenwereld. Zijn familie en advocaat wisten niet waar hij was.
Aser werd gemarteld om misdrijven te bekennen die hij zegt niet te hebben gepleegd. Hij vertelde dat hij
elektroshocks kreeg en urenlang achter elkaar werd opgehangen aan armen en benen. Hierna ‘bekende’ Aser
uiteindelijk onder meer dat hij betrokken was bij een aanslag op een hotel in Caïro. Hij kreeg in oktober 2019 een
celstraf van 10 jaar opgelegd.
– Equatoriaal-Guinea: Joaquín Elo Ayeto is lid van een oppositiepartij en verbonden aan een platform dat opkomt
voor de rechten van jongeren. Hij zit al bijna een jaar onterecht vast. In november werd hij vervolgd voor laster en
bedreigingen tegen de president. Het was een showproces, de aanklager leverde geen enkel bewijs. De rechter
heeft nog geen uitspraak gedaan. Begin januari werd Ayeto zonder reden in een smerige isoleercel gezet.
Afscheidsdienst ds. Henk Gols:
Volgende week zondag, 23 februari, begint om 10.00 uur in de Stevenskerk deze dienst. De andere kerken van de
PGN zijn dan gesloten. Parkeren is er een probleem. Dit kan alleen in de ringstraten of in een van de parkeergarages. Het is mogelijk mensen die slecht ter been zijn dicht bij de kerk af te zetten, maar de auto moet elders
geparkeerd worden. Ophalen kan tot 13.00 uur, daarna is de binnenstad afgesloten voor auto’s. Om 09.15 uur
vertrekt bij de parkeergarage onder de Van Schaeck Mathonsingel het zonnetreintje, om slecht lopenden naar de
Stevenskerk te brengen. Om 12.45 uur rijdt het treintje terug. En om 13.15 uur gaat het treintje nogmaals, voor
mensen die eerst nog een hapje eten. Graag bij mij opgeven als u met de zonnetrein wilt reizen, het aantal
plaatsen is beperkt. Ook mensen die de lunch willen bijwonen moeten zich daarvoor opgeven. Bij voorkeur via de
in de uitnodiging vermelde website; anders graag even bij mij melden.
Roelf Groenhuis, tel 024-3561636.
PVD Zuid, West en Oost:
De PVD medewerksters nodigen alle senioren hierbij van harte uit voor de contactmiddag op dinsdag 25 februari.
Als gast is de heer Peter Schipper uitgenodigd. Hij zal een lezing houden over Koude Winters.......Warme Feesten.
Omdat de Maranathakerk volgende week zondag gesloten is i.v.m. het afscheid van ds. Gols en er dus ook geen
nieuwsbrief zal zijn, nu alvast deze uitnodiging. Welkom allemaal op 25 februari om 14.30 uur in de grote zaal.
Anneke Jansen, tel. 3 2 2 1 4 8 9.

Sexagesima – ‘de Zestigste’
2e zondag vóór de Vasten
Protestantse Gemeente Nijmegen, Maranathakerk
16 februari 2020 | Voorganger Ds Henk Gols
Cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij
Pianist Daniël van der Beek
Pianomuziek - Welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

PSALM

- cantorij: Antifoon (514c)

land dat u in bezit zult nemen. Maar als u hem de rug
toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat
verleiden neer te knielen voor andere goden en die te
vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult
gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in
het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte
duur zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood,
tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw
eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de
HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen
en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven
wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham,
Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.
PSALM

44 : 1,5,11

EPISTEL : 1 Korinthiërs 2:6-11

119b

- allen: Psalm 67: 1,2
- cantorij: Antifoon

PSALM

OPENINGSWOORDEN

- Acclamatie: (339f)

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

EVANGELIE : Mattheüs 5:17-26

GEBED VAN TOENADERING

Heer, wij zijn gekomen naar uw huis:
hier staan wij in uw stilte.
U ziet ons verlangen,
wij zoeken uw liefde.
Open ons hart
om U te ontvangen. Amen.
- allen: Antifoon
GROET

PREDIKING

- Stilte
LIED 325
‘Dat woord waarin ons richting werd gegeven’
VOORBEDE
- Acclamatie: (367b)

Allen zitten

KYRIE ELEISON

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Aanroeping
- acclamatie 301h

ONZE VADER 369b

GEBED VAN DE ZONDAG

INZAMELING VAN DE GAVEN

LEZING UIT DE WET : Deuteronomium 30:15-20
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen
voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.
Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER,
uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door
hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij
wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te
nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het

Mededelingen

Allen staan

LIED

848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’

ZEGEN - Amen (431c) - Pianomuziek

